
Leerlingprotocol afname toetsen en schoolexamen 

 

Datum: 6-5-2020        

Afnameplaats: Gymzaal 

 

Aandachtspunten algemeen:  

 Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent. Verdiep je in de reis (aangepaste tijden 

OV) Leerlingen wachten buiten school tot ze binnen worden gelaten. Houd daarbij 

rekening met 1,5 meter tot elkaar. 

 Wanneer je het schoolgebouw betreedt houd afstand en let daarbij op de 

belijning. Een docent ontsmet je handen, daarna ga je direct naar het lokaal. 

 Toetsen worden op vaste momenten afgenomen met een tussenpose van 

minimaal 15 minuten. Hierdoor vindt er een veilige wisseling van groepen plaats. 

Op een dag heeft een klas één toetsmoment! Na afname verlaten leerlingen direct 

het schoolgebouw. 

 Als benoemd in richtlijn RIVM: iedereen handen ontsmetten, 1,5 m uit elkaar en 

hoesten in de elleboog. Begeleidende docenten geven aanwijzingen hierover! 

 Mensen met een verhoogd medisch risico (of binnen het gezin) mogen niet naar 

school komen om toetsen te maken. Hier wordt een nieuw afnamemoment voor 

afgesproken. 

 Alleen tussen de verschillende afnames van toetsen kan er gebruik worden 

gemaakt van het toilet. Was je handen na afloop en ontsmet bij binnengaan 

toetsafname opnieuw je handen. 

 Neem je eigen schrijfgerei (en evt. extra’s) en zakdoeken mee. 

 Alle drink- en snoepautomaten staan uit, je kunt dus geen consumpties kopen op 

school. 

 Twee keer per dag worden deurklinken, sanitair en trapleuningen gereinigd door 

de schoonmaak. 

 

 

Werkwijze bij de afname: 

 

 Ga na binnenkomst op aanwijzing van docent naar de aangegeven plek in het 

lokaal. Volg hierbij de gele lijnen. 

 Neem je eigen spullen mee naar plek. Jas aan de stoel, telefoon uit en in de tas. 

 Toch snotterige lln. (of flink hoesten) op school? Wanneer dit geconstateerd 

wordt, kan een leerling  na overleg alsnog naar huis gestuurd worden. Dit gebeurt 

uitsluitend om de veiligheid van allen te waarborgen. 

 Surveillant benoemt vóór aanvang toets nog even de richtlijnen van het RIVM 

(hoesten in elleboog e.d.). Daarnaast wordt ook het verlaten van de ruimte 

tijdens toets-tijd besproken! 

 Na afloop van de toets leg je de toets op de hoek van de tafel. Alleen op 

aangeven van docent kun je het lokaal en het gebouw verlaten. 

 Laatkomers:  Tot uiterlijk 30 minuten na start van de toets kan de leerling nog 

toegelaten worden. Eindtijd voor maken van de toets blijft gelijk. 

 Heb je tijdens de toets extra papier nodig, kun je dit (na vragen) zelf pakken op 

de vooraf afgesproken plek. 

 Luister naar de aanwijzingen van de begeleidende docenten en vraag wanneer 

iets niet duidelijk voor je is! 


